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ĮVADAS 

Ši programa skirta Kazimiero Simonavičiaus universiteto studentams, laikantiems civilinės teisės, 
civilinio proceso, verslo teisės ir mokesčių teisės baigiamąjį egzaminą. Šios teisės šakos yra ypač 
svarbios būbsimiesiems teisininkams, kurie dirbs verslo srityje.  

Programa parengta remiantis Lietuvos Respublikos Civilinės teisės, Civilinio proceso teisės, 
Verslo, Mokesčių teisės studijų programomis. Studentai, laikantys baigiamąjį egzaminą turi suvokti 
civilinės teisės, civilinio proceso, verslo, mokesčių teisės vietą Lietuvos teisės sistemoje,  
reglamentuojamų santykių rūšis, reguliavimo metodus ir principus; taip pat privatinės ir viešosios teisės 
sąveiką reglamentuojant turtinius santykius. Įvykdęs šią programą, studentas turi sugebėti skirti 
privatinės teisės šakų reglamentuojamus santykius nuo kitų teisės šakų reglamentuojamų santykių; 
tinkamai parinkti teisės normas, kurios taikomos konkretiems turtiniams ar asmeniniams neturtiniams 
santykiams, sugebėti jas aiškinti, remiantis teisės doktrina ir teismų praktika.  

Baigiamasis egzaminas laikomas raštu, pagal Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės 
fakulteto patvirtintą Baigiamųjų egzaminų organizavimo ir laikymo tvarką.  

 
I SKYRIUS. BENDROSIOS CIVILINĖS TEISĖS NUOSTATOS  
 
1 tema. Lietuvos Respublikos civilinė teisė - teisės šaka  
Civilinės teisės samprata. Objektyvioji ir subjektyvioji civilinė teisė. Viešoji ir privatinė teisė. 

Privatinė ir civilinė teisė. Civilinės teisės paskirtis, tikslai, funkcijos, reglamentavimo dalykas ir 
taikymo sritis. Civilinės teisės subjektų autonomiškumas. Ekonominė apyvarta ir civilinė teisė. 
Viešosios ir privatinės teisės sąveika. Civilinės teisės reglamentuojamų santykių bendra charakteristika 
ir jų rūšys: turtiniai santykiai, asmeniniai santykiai, susiję su turtiniais santykiais, kiti asmeniniai 
santykiai. Interesai ir subjektinės civilinės teisės. Subjektinių civilinių teisų rūšys. Civilinės teisės 
atribojimas nuo kitų teisės šakų.  

 
2 tema. Civilinės teisės reglamentavimo metodas ir principai  
Civilinio teisinio reglamentavimo metodo samprata. Civilinio teisinio reglamentavimo metodo 

pagrindiniai požymiai. Civilinės teisės metodo ir viešosios teisės metodo pagrindiniai skirtumai. 
Civilinės teisės principų sąvoka ir rūšys. Civilinės teisės principų funkcijos. Konstituciniai civilinės 
teisės principai. Civilinio teisinio reglamentavimo principai. Civilinių teisių įgyvendinimo ir civilinių 
pareigų atlikimo principai. Civilinės teisės normų aiškinimo principai.  

 
3 tema. Civilinis teisinis santykis  
Civilinio teisinio santykio samprata. Civilinio teisinio santykio elementai. Civilinė subjektinė teisė 

ir pareiga. Civilinių teisinių santykių atsiradimas, pasikeitimas ir pasibaigimas. Pagrindinės civilinių 
teisinių santykių rūšys.  
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4 tema. Lietuvos Respublikos civilinės teisės šaltiniai  
Teisės šaltinio samprata ir rūšys. Lietuvos Respublikos Konstitucija ir civiliniai įstatymai. 

Civilinės teisės svarbiausieji šaltiniai. Civilinių įstatymų rūšys. Civilinio kodekso vieta civilinės teisės 
šaltinių sistemoje. Vyriausybės ir kitų valstybės institucijų norminiai aktai. Tarptautinės sutartys ir 
konvencijos. Kitų valstybių civilinių įstatymų taikymo sąlygos ir tvarka Lietuvoje. Europos Sąjungos 
teisės aktai. Papročių ir moralės normų taikymas. Teisės mokslo ir teismų praktikos reikšmė. Civilinių 
įstatymų sisteminimas. Civilinių įstatymų skelbimas. Spragos civiliniuose įstatymuose ir jų užpildymo 
būdai.  

 
5 tema. Civilinės teisės sistema  
Civilinės teisės sistemos ir civilinių įstatymų sistemos samprata. Civilinės teisės normos, 

institutai, pošakės. Lietuvos civilinės teisės istorinės raidos etapai ir jų apžvalga. 1918-1940 metų 
Lietuvos civilinė teisė. 1940-1990 metų Lietuvos civilinė teisė. Lietuvos civilinės teisės plėtra po 1990 
metų.  

 
6 tema. Civilinių teisių objektai  
Civilinių teisių objektai ir civilinės apyvartos objektai. Daiktų kaip civilinių teisių objektų 

samprata. Daikto ir turto terminų reikšmė civiliniuose įstatymuose. Daiktų kaip civilinių teisių objektų 
identifikavimas. Daiktų apskaita ir registrai. Daiktų rūšys. Suvartojami ir nesuvartojami apibrėžti 
individualiais ir rūšiniais požymiais, dalomi ir nedalomi, kilnojamieji ir nekilnojamieji, ribotos ir 
neribotos apyvartos. Pagrindinis daiktas ir jo priklausinys. Daikto vaisiai ir pajamos. Asmeninių 
neturtinių vertybių ir teisių kaip civilinių teisių objektų ypatumai. Asmeninių neturtinių teisių 
perdavimo kitiems asmenims apribojimai.  

 
7 tema. Atstovavimas  
Atstovavimo sąvoka. Atstovavimo paskirtis. Atstovavimo atribojimas nuo panašių teisinių 

reiškinių. Atstovavimo rūšys. Atstovavimo ir įgalinimo atsiradimo pagrindai.  
Įgaliojimo sąvoka ir rūšys. įgaliojimo forma, jo esminės sąlygos. įgaliojimo pasibaigimas. 

Perįgaliojimas. Sandorių sudarytų kito asmens vardu, neturint įgaliojimo arba juos viršijant, 
negaliojimas. Atstovavimo teisinio santykio šalių teisės ir pareigos, atsakomybė. Civilinių teisinių 
santykių, sukuriamų atstovo sandoriais, ypatumai.  

Atskirų atstovavimo rūšių apžvalga.  
 
8 tema. Terminai  
Termino sąvoka ir teisinė reikšmė. Terminų klasifikavimo kriterijai ir jų rūšys. Įgyjamieji ir 

naikinamieji terminai, teisių įgyvendinimo terminai. Termino praleidimas. Praleisto termino atstatymo 
pagrindai ir tvarka. Terminų skaičiavimo tvarka. Termino pradžios ir pabaigos nustatymas. 

 
9 tema. Ieškinio senatis  
Ieškinio senaties sąvoka ir funkcijos. Ieškinio senaties termino pasibaigimo reikšmė 

materialiniams ir procesiniams teisiniams santykiams. Ieškinio senatis ir įgyjamoji senatis. Ieškinio 
senaties terminų nustatymo ypatumai. Bendrieji ir specialieji ieškinio senaties terminai. Ieškinio 
senaties termino eigos pradžia. Teisės pažeidimas kaip ieškinio senaties termino eigos pradžią 
nustatantis faktorius. Tęstinio teisės pažeidimo reikšmė nustatant ieškinio senaties termino pradžią. 
Bendrieji ir specialieji ieškinio senaties pradžią nustatantys pagrindai. Ieškinio senaties taikymo 
samprata ir sąlygos. Ieškinio senaties taikymo apribojimas. Bendrieji ir specialieji ieškinio senaties 
termino nutraukimo pagrindai. Ieškinio senaties sustabdymas. Ieškinio senaties atnaujinimas.  
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10 tema. Civilinių teisių įgyvendinimas ir gynimas  
Civilinių teisių įgyvendinimo samprata. Subjektinės civilinės teisės kaip civilinio santykio 

elementas. Daiktinių subjektinių civilinių teisių įgyvendinimo būdai. Prievolių įgyvendinimo ypatumai. 
Asmeninių neturtinių teisių įgyvendinimo ypatumai. Civilinių teisių įgyvendinimo principai. 
Sąžiningumo, teisingumo protingumo principų taikymas įgyvendinant civilines teises. Draudimas 
piktnaudžiauti savo teisėmis. Piktnaudžiavimo teisėmis samprata. Sankcijos už piktnaudžiavimą teise.  

Civilinių teisių apsaugos bei gynimo samprata ir reikšmė. Civilinių teisių garantijų sistema. Teisės 
į pažeistos teisės gynybą turinys. Civilinių teisių gynimo būdai. Garbės ir orumo bei kitų asmeninių 
teisių gynimo ypatumai. Savigyna kaip civilinių teisių gynimo būdas. Civilinė teisinė atsakomybė už 
civilinių teisių pažeidimus. Civilinės teisinės atsakomybės taikymo sąlygos. Civilinės atsakomybės 
taikymas kartu su kitomis teisinės atsakomybės rūšimis.  

 
II SKYRIUS. ASMENYS  
 
11 tema. Privatūs juridiniai asmenys  
Privačių juridinių asmenų steigimas. Privačią juridinių asmenų teisnumas, teisnumo apribojimai. 

Privačių juridinių asmenų rūšys. Investicinių kintamojo kapitalo bendrovių ir investicinių fondų teisinis 
statusas. Kooperatinės bendrovės ir kooperatyvai. Kooperatinių ir žemės ūkio bendrovių teisinio 
statuso ypatumai. Daugiabučių namų savininkų ir sodininkų bendrijos.  

 
12 tema. Viešieji juridiniai asmenys  
Viešųjų juridinių asmenų samprata ir paskirtis. Viešųjų juridinių asmenų rūšys. Viešųjų juridinių 

asmenų teisnumas ir veiksnumas. Valstybės ir savivaldybių kaip juridinių asmenų ypatumai.  
Valstybės ir savivaldybių įstaigos kaip juridiniai asmenys, jų teisnumas ir veiksnumas. Valstybės 

ir savivaldybių įstaigų steigimas ir registravimas, likvidavimas ir pertvarkymas. Steigėjo funkcijos ir 
atsakomybė. Valstybės ir savivaldybių įmonių kaip juridinių asmenų ypatumai. Asociacijos. Viešosios 
įstaigos. Fondai. Religinės bendruomenės ir bendrijos. Politinės partijos bei profsąjungos kaip 
juridiniai asmenys (steigimas, teisnumas ir veiksnumas).  

 
III SKYRIUS. SANDORIAI  
 
13 tema. Sandorių samprata, elementai ir rūšys  
Sandorio sąvoka. Sandorio funkcijos civilinių santykių teisinio reglamentavimo mechanizme. 

Sandorio atribojimas nuo kitą juridinių faktų įvykių, juridinių poelgių, teisės pažeidimų. Sandorio 
elementai.  

Sandorio turinys - sandorio sąlygos. Sandorio forma. Žodinė, paprasta rašytinė, notarinė. Sandorio 
subjektų teisė pasirinkti sandorio formą. Konkliudentiniai veiksmai. Tylėjimas - išimtinė valios 
išreiškimo forma. Viešas sandorio subjekto valios išreiškimas. Sandorių pasirašymas. Sandorio 
registravimo teisinė reikšmė. Sandorių rūšys. Sandorių klasifikacijos praktinė reikšmė. Vienašaliai, 
dvišaliai ir daugiašaliai sandoriai. Vienašaliu sandoriu ypatumai. Sąlyginiai sandoriai. Konsensualiniai 
ir realiniai sandoriai. Vartotojų ir komerciniai sandoriai. Fiduciariniai sandoriai.  

 
14 tema. Negaliojantys sandoriai  
Sandorių galiojimo samprata, sąlygos. Sandorių negaliojimo samprata. Sandorio negaliojimo 

atribojimas nuo sandorio nutraukimo. Niekiniai ir nuginčijami sandoriai. Sandorio dalies negaliojimas.  
Sandoriai, prieštaraujantys įstatymams, viešajai tvarkai ir gerai moralei. Juridinio asmens 

teisnumui prieštaraujančių sandorių negaliojimas. įgaliojimus viršijusio juridinio asmens organo ar 
atstovo sudarytų sandorių negaliojimas. Neveiksnių asmenų sudaryti sandoriai. Riboto ir nepilno 
veiksnumo fizinių asmenų sandoriai. Asmenų kurie sandorio sudarymo metu buvo tokios būklės, kad 
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negalėjo suvokti savo veiksmų prasmės. Sandoriai, sudaryti dėl suklydimo. Sandoriai, sudaryti dėl 
apgaulės. Sandoriai, sudaryti dėl smurto ar grasinimo. Sandoriai, sudaryti dėl susiklosčiusių sunkių 
aplinkybių.  

Tariamieji ir apsimestiniai sandoriai. Sandoriai, sudaryti atstovui piktavališkai susitarus su kita 
sandorio šalimi. Sandoriai, sudaryti siekiant pakenkti kreditoriaus interesams. Sandorių negaliojimas, 
kai jie sudaryti pažeidžiant įstatymo nustatytą sandorio formą. Sandorio negaliojimo padariniai. 
Restitucija. Atvejai, kai restitucija netaikoma. Trečiųjų asmenų (sąžiningų) teisių ir interesų garantijos 
ir gynimas. Žalos atlyginimas. Sandorio dalies negaliojimo padariniai.  

 
IV SKYRIUS. DAIKTINĖ TEISĖ  
 
15 tema. Daiktinės teisės bendrieji klausimai  
Daiktinės teisės samprata. Daiktinės teisės vieta civilinės teisės sistemoje. Daiktai ir daiktinės 

teisės kaip civilinių teisių objektai. Subjektinės daiktinės teisės samprata, jų turinys ir rūšys. Daiktinių 
teisių sistema. Atskirų daiktinių teisių rūšių apibūdinimas. Daiktinių teisių viešumas ir registracija.  

 
16 tema. Valdymas  
Valdymas kaip savarankiškas civilinio teisinio reglamentavimo objektas. Valdymas kaip faktas ir 

teisė. Valdymo instituto paskirtis. Valdymas kaip nuosavybės teisės įgijimo pagrindas. Valdymo 
atsiradimo ir pasibaigimo pagrindai. Valdymo gynimas. Valdymo gynimo reglamentavimas Lietuvos 
Respublikos civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse.  

 
17 tema. Nuosavybės teisė  
Nuosavybės teisės samprata. Objektyvioji nuosavybės teisė ir subjektinės nuosavybės teisės. 

Nuosavybės teisės rūšys ir formos. Nuosavybės teisės subjektai ir objektai. Nuosavybės teisės turinys. 
Nuosavybės teisės įgijimo pirminiai ir išvestiniai pagrindai. Nuosavybės teisės pasibaigimo pagrindai. 
Daikto suvartojimas ir sunaikinimas kaip nuosavybės pasibaigimo pagrindas. Sandoriai kaip 
nuosavybės teisės pasibaigimo pagrindas. Nacionalizavimas, konfiskavimas ir kiti prievartiniai 
nuosavybės teisės pasibaigimo pagrindai. Nuosavybės teisės įgyvendinimas. Bendrosios nuosavybės 
teisės samprata ir rūšys. Bendrosios nuosavybės teisės subjektai ir objektai. Bendrosios nuosavybės 
teisės įgyvendinimo ypatumai. Bendrosios nuosavybės teisės atsiradimas, pasikeitimas ir pasibaigimas.  

Nuosavybės teisės apsauga ir gynimas. Prievoliniai ir daiktiniai nuosavybės gynimo būdai. 
Valdymo teisės gynimas (vindikacinis ieškinys). Vindikacijos taikymo apribojimai. Daiktinių teisių 
gynimas nuo pažeidimų, nesusijusių su valdymo netekimu (negatorinis ieškinys).  

 
18 tema. Išvestinės daiktinės teisės  
Išvestiniu daiktinių teisių samprata, jų santykis su nuosavybės teise.  
Servitutai. Servituto sąvoka. Servituto nustatymo tvarka. Servituto teisės turinys. Servituto 

pasibaigimas. Teisės į servitutą gynimas. Uzufruktas. Uzufrukto sąvoka. Uzufrukto atribojimas nuo 
servituto. Uzufrukto nustatymo pagrindai. Uzufrukto teisės turinys. Uzufrukto pasibaigimas. Teisės į 
uzufruktą gynimas. Patikėjimo teisė. Patikėjimo teisės samprata ir taikymo sritis. Patikėjimo teisės 
turinys. Patikėjimo teisės subjektai ir objektai. Patikėjimo teisės atsiradimo ir pasibaigimo pagrindai. 
Kito asmens turto administravimas. Kito asmens turto administravimo sąvoka ir rūšys. Turto 
administravimo atribojimas nuo patikėjimo teisės. Turto administratoriaus teisės, pareigos ir 
atsakomybė. Turto administravimo ir turto administratoriaus įgaliojimų atsiradimo ir pasibaigimo 
pagrindai. Hipoteka. Hipotekos sąvoka. Hipotekos subjektai. Hipotekos objektai. Hipotekos rūšys. 
Hipotekos įstaigos. Hipotekos įforminimo ir perdavimo tvarka. Skolos išieškojimas hipotekos 
kreditoriaus naudai. Hipotekos pasibaigimas. Įkeitimas. Įkeitimo sąvoka. Įkeitimo subjektai. Įkeitimo 
objektai. Išieškojimo nukreipimas į įkeistą objektą. Įkeitimo teisės pabaiga. Įkeitimo lombarde sąvoka 
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ir ypatumai. Daikto sulaikymas. Daikto sulaikymo sąvoka. Daikto sulaikymo reikšmė. Daikto 
sulaikymo teisės turinys. Daikto sulaikymo teisės pabaiga. Užstatymo teisė (superficies). Užstatymo 
teisės samprata ir turinys. Užstatymo teisės atsiradimo ir pasibaigimo pagrindai. Ilgalaikė nuoma 
(emphyteusis). Ilgalaikės nuomos kaip daiktinės teisės samprata, atribojimas nuo parastos nuomos 
sutarties. Ilgalaikės nuomos turinio ypatumai. 

 
V SKYRIUS. PAVELDĖJIMAS  
 
19 tema. Paveldėjimo teisė  
Paveldėjimo teisės sąvoka, jos reikšmė. Paveldėjimo teisės dalykas. Palikėjas. Įpėdiniai. 

Paveldėjimo teisės objektas (palikimas). Palikimo atsiradimas. Palikimo atsiradimo laikas ir vieta. 
Paveldimo turto apsauga. Paveldėjimas pagal įstatymą. Įstatyminiai įpėdiniai. Paveldėjimas 
atstovavimo teise. Įpėdinių dalys paveldint pagal įstatymą. Paveldėjimas pagal testamentą. Testamento 
sąvoka. Testamento turinys. Privalomoji palikimo dalis. Antrinio įpėdinio paskyrimas. Testamentinė 
išskirtinė. Testamentinis įpareigojimas. Testamento galiojimo sąlygos. Palikimo priėmimas ir jo 
atsisakymas. Paveldėjimo transmisija. Paveldėjimo teisės liudijimas. Įpėdinių atsakomybė už palikėjo 
skolas.  

 
VI SKYRIUS. BENDROSIOS PRIEVOLIŲ TEISĖS NUOSTATOS  
 
20 tema. Prievolių teisė, prievolės samprata, atsiradimo pagrindai, rūšys, prievolių teisės 

samprata ir sistema  
Prievolės samprata. Prievolės šalys. Kreditorius. Skolininkas. Prievolių teisinius santykius 

charakterizuojantys bruožai: prievolės dinamiškumas, prievolės turinio apibrėžtinas (privalomumas), 
prievolės šalių subjektinių teisių gynimas; prievolės tikslingumas. Prievolių teisinių santykių skirtumas 
nuo daiktinių teisinių santykių. Prievolių atsiradimo pagrindai. Sandoris. Deliktas. Kvazisutartis. 
Įstatymas. Prievolių rūšys. Dalomosios ir nedalomosios prievolės. Alternatyviosios ir fakultatyvinės 
prievolės. Neapibrėžto termino ir terminuotos prievolės. Prievolės su asmenų daugetu. Skolininkų ir 
kreditorių daugetas. Solidarios ir subsidiarios prievolės. Dalinė prievolė. Sutartinės ir nesutartinės 
prievolės. Sąlyginės prievolės. Piniginės prievolės. Teigiamo ir neigiamo turinio prievolės. Kitos 
prievolių klasifikacijos.  

 
21 tema. Prievolių vykdymas  
Prievolių vykdymo samprata. Prievolių vykdymo principai. Tinkamas prievolės vykdymas. 

Ekonomiškumo, vykdant prievoles, principas. Prievolės šalių bendradarbiavimo principas. Prievolių 
įvykdymo principų imperatyvumas. Teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų taikymas 
prievoliniuose santykiuose. Prievolės įvykdymo subjektai. Prievolės įvykdymas trečiajam asmeniui. 
Trečiojo asmens vykdymas prievolės. Prievolės vykdymo objektas. Prievolės vykdymo būdas. 
Prievolės vykdymo vieta. Prievolės vykdymo terminai. Įmokų paskirstymas. Prievolės įvykdymas 
sumokant skolą į depozitinę sąskaitą. Teisė sustabdyti prievolės įvykdymą.  

Prievolės neįvykdymo teisiniai padariniai. Prievolės perduoti pagal individualius požymius 
apibūdinamą daiktą neįvykdymo pasekmės. Prievolės, atlikti tam tikrą darbą, neįvykdymo padariniai. 
Atsakomybė už prievolės pagal dvišalę sutartį neįvykdymą. Atvejai, kai skolininkas laikomas 
pažeidusiu prievolę. Atvejai, kai kreditorius laikomas pažeidusiu prievolę.  

 
22 tema. Prievolių įvykdymo užtikrinimas  
Prievolės įvykdymo užtikrinimo samprata ir būdai. Netesybų samprata ir rūšys. Esminiai 

skirtumai tarp baudos ir delspinigių. Netesybos pagal įstatymą ir sutarti. Teismo nustatomos netesybos. 
Susitarimo dėl netesybų forma. Įskaitinės, išimtinės, baudinės ir alternatyvinės netesybos. Netesybų 
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(baudos, delspinigių) sumažinimas. Laidavimo samprata ir atsiradimo pagrindai. Laidavimo sutarties 
forma. Laiduotojo teisės ir pareigos. Laiduotojo atleidimas nuo atsakomybės. Laidavimo pabaiga. 
Garantijos samprata ir reikšmė. Garantijos forma ir turinys. Garantijos šalys. Garanto atsakomybė. 
Garantijos pasibaigimas. Garanto, įvykdžiusio prievolę už skolininką, regreso teisė skolininkui. 
Rankpinigių samprata ir reikšmė. Rankpinigiai ir avansas. Susitarimo dėl rankpinigių forma. 
Rankpinigiais užtikrintos sutarties neįvykdymo padariniai.  

 
23 tema. Prievolių pabaiga  
Prievolių pabaigos samprata ir pagrindai. Prievolės pabaiga įvykdymu. Prievolės pabaiga suėjus 

naikinamajam terminui. Prievolės pabaiga šalių susitarimu. Prievolės pabaiga šalių sutapimu. Prievolės 
pabaiga, kai neįmanoma jos įvykdyti. Prievolės pabaiga mirus fiziniam asmeniui arba likvidavus 
juridinį asmenį. Skolininko atleidimas nuo prievolės vykdymo. Prievolės pabaiga įskaitymu. Įskaitymo 
tvarka. įskaitymo draudimas. Novacija. Jos samprata ir esmė. Novacijos įtaka papildomoms teisėms. 
Kiti novacijos padariniai.  

 
VII SKYRIUS. SUTARTINĖS PRIEVOLĖS  
 
24 tema. Bendrosios sutarčių teisės nuostatos  
Sutarčių vieta civilinėje teisėje. Sutarties samprata ir reikšmė. Sutarties laisvės principas. Sutarčių 

rūšys: dvišalės ir vienašalės; atlygintinės ir neatlygintinės; konsensualinės ir realinės; vienkartinio 
įvykdymo ir tęstinės sutartys; vartojimo sutartys; viešosios sutartys ir kitos. Sutarties sudarymas. 
Ikisutartiniai santykiai. Preliminarioji sutartis. Oferta. Ofertos galiojimas, atšaukimas, pabaiga. Viešoji 
oferta. Akceptas ir jo formos. Akceptavimo terminas. Pavėluotas akceptas. Akcepto atšaukimas. 
Akceptas su išlygomis. Sutarties sudarymas apsikeičiant standartinėmis sutarčių sąlygomis. Sutarties 
sudarymo momentas ir vieta. Standartinės ir nestandartinės, siurprizinės sutarčių sąlygos. Nesąžiningos 
vartojimo sutarčių sąlygos. Sutarčių galia ir forma. Sutarčių aiškinimas. Sutarčių turinys. Aiškiai 
nurodytos ir numanomos sutarties sąlygos. Sutarties kaina. Sutarčių vykdymas. Sutarčių vykdymo 
principai. Valstybės institucijos leidimo reikšmė sutarties vykdymui. Sutartinių įsipareigojimų 
vykdymas pasikeitus aplinkybėms. Kreditoriaus interesą gynimas. Actio Pauliana. Nesąžiningumo 
prezumpcija. Netiesioginis ieškinys. Sulaikymo teisė. Sutarčių neįvykdymo teisinės pasekmės. 
Sutarties vykdymo sustabdymas. įvykdymo trūkumų pašalinimas. Papildomas terminas sutarčiai 
įvykdyti. Palūkanos. Atsakomybę naikinančios ar ribojančios sąlygos. Force majeure aplinkybės. 
Piniginių ir nepiniginių prievolių įvykdymas natūra. Bauda sutartinės prievolės neįvykdymą natūra. 
Gynimo būdų pakeitimas. Sutarčių pabaiga. Sutarties nutraukimas. Sutarties nutraukimo teisinės 
pasekmės. Restitucija. Sutarties pakeitimas. Absoliutus ir santykinis sutarties negaliojimas. Dalinis 
sutarties negaliojimas. Asmenys, turintys teisę pareikšti ieškinį dėl sutarties negaliojimo. Esminė šalių 
nelygybė. Asmenų pasikeitimas prievolėje. Reikalavimo perleidimas. Skolos perkėlimas.  

 
VIII SKYRIUS. ATSKIROS SUTARČIŲ RŪŠYS  
 
25 tema. Pirkimas – pardavimas  
Pirkimo-pardavimo sutarties samprata, reikšmė, teisinio reguliavimo šaltiniai. Pirkimo-pardavimo 

sutarties šalys, dalykas, turinys ir forma. Bendrosios pardavėjo pareigos ir teisės. Bendrosios pirkėjo 
pareigos ir teisės. Pirkimo-pardavimo sutarties vykdymas ir teisių gynimo būdai, taikomi pažeidus 
sutartį. Vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių ypatumai. Didmeninio pirkimo-pardavimo sutarčių 
ypatumai. Viešojo pirkimo-pardavimo sutartys. Energijos pirkimo-pardavimo sutartys. Nekilnojamojo 
daikto pirkimo-pardavimo sutartys. Įmonės pirkimas-pardavimas. Daiktų pirkimas-pardavimas 
išsimokėtinai. Pirkimas-pardavimas su atpirkimo teise. Daiktą pardavimas aukciono būdu. Teisių 
pirkimas-pardavimas. Kitokių pirkimo-pardavimo sutarčių ypatumai.  
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26 tema. Mainai. Dovanojimas. Skolos padengimas ir turto perleidimas už rentą  
Mainų sutarties samprata. Mainų sutarties šalys, dalykas, turinys ir forma. Dovanojimo sutarties 

samprata. Dovanojimo sutarties šalys, dalykas, turinys ir forma. Dovanojimo panaikinimas. 
Dovanotojo pareigos. Dovanotojo ir apdovanotojo atsakomybės ypatumai. Auka.  

Skolos padengimo sutartis. Turto perleidimo už rentą sutartis.  
 
27 tema. Renta  
Rentos sutarties samprata. Rentos sutarties šalys, dalykas, turinys ir forma. Nekilnojamojo daikto, 

teisės į kurį suvaržytos renta, perleidimo pasekmės. Rentos gavėjo interesų apsauga. Rentos mokėtojo 
pakeitimas. Neterminuota (nuolatinė) renta. Neterminuotos (nuolatinės) rentos gavėjai, forma, dydis ir 
mokėjimo terminai. Neterminuotos (nuolatinės) rentos išpirkimas. Turto, kuris perduotas kaip renta, 
atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika. Renta iki gyvos galvos. Rentos iki gyvos galvos gavėjas, dydis. 
Rentos iki gyvos galvos sutarties nutraukimas. Už rentą iki gyvos galvos perduoto turto atsitiktinio 
žuvimo ar sugedimo rizika. Išlaikymo iki gyvos galvos sutarties samprata. Pareiga išlaikyti iki gyvos 
galvos, jos pakeitimas. Naudojimasis ir disponavimas mainais už išlaikymą iki gyvos galvos perduotu 
nekilnojamuoju daiktu. Išlaikymo iki gyvos galvos nutraukimas.  

 
28 tema. Nuoma  
Nuomos sutarties samprata. Nuomos sutarties šalys, dalykas, turinys ir forma. Nuomos sutarties 

terminas. Nuomos sutarties šalių teisės ir pareigos. Nuomos sutarties pabaiga. Sutarties nutraukimas 
prieš terminą nuomotojo reikalavimu. Sutarties nutraukimas prieš terminą nuomininko reikalavimu. 
Daikto grąžinimas nuomotojui. Nuomininko atsakomybė už daikto pabloginimą. Daikto pagerinimas. 
Nuomininko atsakomybė už daikto praradimą. Išperkamoji nuoma. Vartojimo nuoma.  

 
29 tema. Gyvenamosios patalpos nuoma. Panauda  
Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties samprata. Sutarties šalys, dalykas, turinys, forma ir 

terminai. Nuomos užmokestis ir su gyvenamąja patalpa susijusios išlaidos. Gyvenamosios patalpos 
nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia ypatumai. Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties šalių 
teisės ir pareigos. Nuomininko šeimos nariai, jų teisės ir pareigos. Gyvenamosios patalpos nuomos 
sutarties pakeitimas. Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties pabaiga. Fizinių asmenų iškeldinimo iš 
užimamų gyvenamųjų patalpų pagrindai ir tvarka. Tarnybinės gyvenamosios patalpos, jų suteikimo ir 
naudojimosi tvarka. Iškeldinimas iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų. Gyvenamųjų patalpų nuoma 
bendrabučiuose. Viešbučiai, nakvynės namai ir gyvenimas gydymo ir socialinės globos institucijų 
patalpose. Panaudos sutarties samprata. Panaudos sutarties šalys, dalykas ir forma. Panaudos sutarties 
šalių teisės ir pareigos. Daikto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika. Panaudos sutarties pabaiga.  

 
30 tema. Ranga  
Rangos sutarties samprata. Rangos sutarties šalys, dalykas, forma ir kaina. Rangos sutarties šalių 

teisės ir pareigos. Rangos sutarties šalių atsakomybė. Vartojimo ranga.  
 
31 tema. Pasauga  
Pasaugos sutarties samprata. Pasaugos sutarties šalys, dalykas, forma. Pasaugos sutarties šalių 

teisės ir pareigos. Pasaugos terminas. Daiktų sumaišymas. Daikto saugojimo sąlygos ir jų pakeitimas. 
Pavojingų daiktų saugojimas. Daiktų perdavimas saugoti trečiajam asmeniui. Atlyginimas už pasaugą. 
Saugojimo išlaidos. Saugotojo ir pasaugos davėjo atsakomybė. Pasaugos sutarties pabaiga. Būtina 
pasauga. Prekių sandėliavimo sutarties samprata. Prekių sandėliavimo sutarties šalys. Prekių saugojimo 
sąlygos. Grąžinamų prekių tikrinimas. Sandėliavimo dokumentai. Daiktų, esančių ginčo objektu, 
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laikinoji apsauga (sekvestracija). Daiktų saugojimas lombarde, viešbučiuose, banke, transporto įmonių 
saugojimo kamerose, drabužinėse.  

 
32 tema. Paskola  
Paskolos sutarties samprata. Paskolos sutarties šalys, dalykas, turinys ir forma. Palūkanos.  
 
33 tema. Deliktinė atsakomybė  
Deliktinės atsakomybės samprata. Deliktinės atsakomybės teisinis reguliavimas. Deliktinės 

atsakomybės subjektai. Bendrosios civilinės atsakomybės sąlygos. Neteisėti veiksmai ir ,jų santykis su 
kalte. Žala (nuostoliai) ir jos rūšys. Priežastinis ryšys ir pagrindinės jo teorijos. Kaltė ir jos formos. 
Neturtinė žala ir jos nustatymo kriterijai. Civilinės atsakomybės netaikymas ar jos ribojimas. Šalių 
susitarimai dėl civilinės atsakomybės netaikymo ar ribojimo. Įstatyminiai civilinės atsakomybės 
netaikymo ar ribojimo pagrindai. Nenugalima jėga. Valstybės veiksmai. Trečiojo asmens veikla. 
Nukentėjusiojo asmens veiksmai. Būtinasis reikalingumas. Būtinoji gintis. Savigyna. Išskirtiniai 
deliktinės atsakomybės atvejai. Samdančio darbuotojus asmens atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl jo 
darbuotoją kaltės. Atsakomybė už kitų asmenų padarytą žalą. Statinių savininko (valdytojo) 
atsakomybė. Atsakomybė už gyvūnų padarytą žalą. Atsakomybė už savo veiksmų reikšmės suprasti 
negalinčio fizinio asmens padarytą žalą. Dėl būtinosios ginties ar savigynos padaryta žala. Atsakomybė 
už žalą. atsiradusią dėl būtinojo reikalingumo. Atsakomybė už didesnio pavojaus šaltinių padarytą žalą. 
Atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų. Atsakomybė už žalą, 
atsiradusią dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų prokuroro; teisėjo ir teismo neteisėtų veiksmų. 
Atsakomybė už nepilnamečių iki keturiolikos metų padarytą žalą. Atsakomybė už nepilnamečio nuo 
keturiolikos iki aštuoniolikos metą padarytą žalą. Atsakomybė už pripažinto neveiksniu fizinio asmens 
padarytą žalą. Atsakomybė už kelių asmenų bendrai padarytą žalą. Regreso teisė į žalą padariusį 
asmenį. Žalos atlyginimo būdas ir dydis. Atsižvelgimas į nukentėjusiojo asmens kaltę ir padariusio žalą 
asmens turtinę padėtį. Žalos atlyginimas sveikatos sužalojimo atveju. Žalos atlyginimas fizinio asmens, 
kuriam nėra suėję keturiolika metų sveikatos sužalojimo atveju. Atsakomybė už dėl gyvybės atėmimo 
atsiradusią žalą. Žalos atlyginimo dydžio pakeitimas. Žalos atlyginimo mokėjimas. Įpareigoto atlyginti 
žalą fizinio asmens mirties ar juridinio asmens pasibaigimo teisiniai padariniai.  

 
34 tema. Kitais pagrindais atsirandančios prievolės  
Prievolės, atsirandančios dėl kito asmens reikalų tvarkymo, samprata. Prievolės subjektai ir 

dalykas. Asmens, tvarkančio kito asmens reikalus, pareigos. Reikalų tvarkymas prieš kito asmens valią. 
Asmens, tvarkiusio kito asmens reikalus pavojaus atveju, atsakomybė. Kito asmens reikalus tvarkiusio 
asmens veiksmų patvirtinimas. Išlaidų atlyginimas. Gauto turto, tvarkant kitos asmens reikalus, 
grąžinimas. Kito asmens vardu ir interesais sudaryto sandorio teisiniai padariniai. Tariamas kitos 
asmens reikalų tvarkymas. Prievolės, atsirandančios dėl nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo be 
pagrindo, samprata. Prievolės subjektai ir dalykas. Atsiskaitymai grąžinant be pagrindo įgytą turtą. 
Turtas, kurio negalima išreikalauti. Nepagrįstas praturtėjimas. Lošimas ir lažybos. Loterija ir kiti 
žaidimai, grindžiami rizika ar atsitiktinumu.  

 
IX SKYRIUS. VERSLO TEISĖS IR MOKESČIŲ TEISĖS YPATUMAI 
 
35 tema. Verslo teisės ir komercinės teisės samprata, dalykas, reglamentavimo metodas ir 

funkcijos. Verslo teisės ir komercinės teisės samprata, dalykas, reglamentavimo metodas ir funkcijos. 
Verslo teisės ir komercinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų (sričių) ir viena nuo kitos. Verslo 
teisės ir komercinės teisės principai.  
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36 tema. Verslo teisės ir komercinės teisės šaltiniai. Verslo teisės ir komercinės teisės šaltinių 
samprata ir charakteristika. Pirminiai šaltiniai: Konstitucija, Civilinis kodeksas, kiti įstatymai, 
poįstatyminiai aktai, Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, Europos Sąjungos teisė, papročiai. 
Išvestiniai teisės šaltiniai: teismų praktika, teisės doktrina.  

 
37 tema. Organizacinės teisinės verslo organizavimo formos. Individualus verslininkas – 

jungtinė veikla (partnerystė) – juridinis asmuo. Teisinės verslo organizavimo formos pasirinkimo 
kriterijai. Verslo ir komercinės veiklos organizavimo teisiniai pagrindai.  

 
38 tema. Verslo ir komercinės veiklos organizavimas įsteigus juridinį asmenį. Juridinio 

asmens sąvoka ir požymiai. Juridinio asmens teisinis subjektiškumas, jo turinys. Juridinių asmenų 
rūšys, teisinė forma, teisinės formos pasirinkimo kriterijai. Privačių juridinių asmenų samprata, rūšys. 
Privačių juridinių asmenų teisinis subjektiškumas. Neribotos atsakomybės juridiniai asmenys, jų 
organizavimo teisinio reglamentavimo ypatumai. Ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. 
Viešųjų juridinių asmenų samprata. Juridinio asmens steigimas, steigėjai ir dalyviai. Juridinio asmens 
steigimo dokumentai. Juridinio asmens registravimas. Juridinio asmens turtas. Juridinių asmenų 
įsigijimo būdai. Juridinio asmens filialai ir atstovybės. Užsienio valstybių bendrovių filialų ir 
atstovybių, steigiamų Lietuvos Respublikoje, teisinis reglamentavimas.  

 
39 tema. Specialios bendrovių rūšys ir jų ypatumai. Kooperatinės bendrovės (kooperatyvai). 

Komerciniai bankai. Draudimo bendrovės. Investicinės kintamojo kapitalo bendrovės ir investiciniai 
fondai. Europos bendrovės (Societas Europae). Europos kooperatinės bendrovės ir Europos 
ekonominių interesų grupės. Žemės ūkio bendrovės (ŽŪB). Mažosios bendrijos. Specialių bendrovių 
rūšių steigimo ir veiklos teisiniai pagrindai.  

 
40 tema. Juridinis asmuo ir darbo santykiai. Darbuotojo teisinis statusas. Darbuotojo 

materialinė atsakomybė darbo santykiuose. Darbuotojų dalyvavimas bendrovės valdyme. Darbuotojų 
informavimo, konsultavimosi su darbuotojais, darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus tvarka. 
Profesinių sąjungų veikla. Darbuotojų skatinimo būdai ir priemonės. Kiti darbuotojų skatinimo būdai.  

 
41 tema. Konkurencija ir jos teisinis reglamentavimas. Nesąžiningos konkurencijos samprata, 

jos draudimas. Nesąžiningos konkurencijos atvejai. Ūkio subjektų, kurių teisėti interesai pažeidžiami 
nesąžiningos konkurencijos veiksmais, teisių gynimas. Nukentėjusiųjų ūkio subjektų teisių gynimo 
būdai teisme ir kitose institucijose. Atsakomybė už klaidinančios reklamos naudojimą. Ūkio subjektų 
atsakomybė už nesąžiningos konkurencijos veiksmus pagal administracinę ir baudžiamąją teisę. 

 
42 tema. Draudžiami susitarimai. Draudžiamų susitarimų reglamentavimo modelis. Dvipakopė 

konkurenciją ribojančių susitarimų vertinimo sistema. Konkurenciją ribojančių susitarimų požymiai. 
Konkurenciją ribojančių susitarimų teisinio vertinimo principai. Atvejai, kai draudimas konkurenciją 
ribojantiems susitarimams netaikomas. Draudžiamų susitarimų skirstymo į horizontalius ir vertikalius 
susitarimus prielaidos ir ypatumai. Horizontalaus ir vertikalaus susitarimų sampratos ir jų atskyrimo 
kriterijai. Horizontaliųjų susitarimų sąlyginis klasifikavimas („karteliniai“ ir bendradarbiavimo 
susitarimai) ir vertinimo ypatumai. Ekonominiai vertikaliųjų susitarimų aspektai. Bendrųjų išimčių, 
taikomų vertikaliesiems susitarimams, ypatumai. Vertikaliųjų susitarimų sąlyginis klasifikavimas ir 
vertinimo ypatumai. Vertikaliųjų susitarimų draudžiamumas per se. Draudžiamų susitarimų 
negaliojimas.  

 
43 tema. Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi. Dominuojančios padėties samprata. 

Dominuojančios padėties sąvoka ir nustatymo kriterijai. Bendro (kolektyvinio) dominavimo sąvoka. 
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Piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi samprata. Piktnaudžiavimo rūšys: išnaudotojiškas ir 
antikonkurencinis piktnaudžiavimas. Pagrindinės piktnaudžiavimo kategorijos ir jų charakteristika: 
piktnaudžiavimas, nesusijęs su kainų nustatymu ir piktnaudžiavimas, susijęs su kainų nustatymu. 
Draudžiamų susitarimų ir piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi institutų santykis.  

 
44 tema. Koncentracijų kontrolė. Koncentracijos samprata. Koncentracijos rūšys. 

Koncentracijos vykdymo būdai. Bendrų įmonių sukūrimo vertinimas. Koncentraciją sąlygojantys 
veiksniai. Koncentracijos kontrolės tikslai ir įgyvendinimo tvarka. Pranešimų apie koncentraciją 
pateikimo tvarka. Privalomo pranešimo apie koncentraciją atvejai. Koncentracijoje dalyvaujančių 
subjektų pajamų skaičiavimo ypatumai. Pranešimo pateikimo laikotarpis. Pranešime pateikiama 
informacija. Pranešimą apie koncentraciją teikiantys subjektai. Pranešimo apie vykdomą koncentraciją 
pateikimo ar nepateikimo pasekmės. Koncentracijos kontrolės procedūros taikymas Konkurencijos 
tarybos iniciatyva. Koncentracijos sustabdymas; leidimas atlikti atskirus koncentracijos veiksmus. 
Pranešimų apie koncentraciją nagrinėjimo tvarka ir terminai. Konkurencijos tarybos nutarimų rūšys. 
Koncentracijų instituto santykis su draudžiamų susitarimų ir piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi 
institutais.  

 
45 tema. Konkurenciją ribojančių veiksnių tyrimas ir bylų dėl konkurenciją ribojančių 

veiksmų nagrinėjimas. Konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimo tvarka. Konkurencijos tarybos tiriami 
pažeidimai. Iniciatyvos teisė pradėti konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimą. Pareiškimo dėl tyrimo 
atlikimo pateikimas ir jo nagrinėjimas. Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų teisės ir pareigos 
atliekant tyrimą, jų veiksmų apskundimas. Bylų, dėl konkurenciją ribojančių veiksmų, nagrinėjimo 
procesas ir Konkurencijos tarybos nutarimai, priimami išnagrinėjus bylą. Skundų dėl Konkurencijos 
tarybos nutarimų teisminis nagrinėjimas. Konkurencijos tarybos teisės ir pareigos atliekant tyrimus ir 
nagrinėjant bylas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsnius. 

 
46 tema. Atsakomybė už konkurenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus. 

Atsakomybės už konkurenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus rūšys. Ūkio subjektams 
taikomos administracinės sankcijos už konkurenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus: elgesio 
įpareigojimai, struktūriniai įpareigojimai, baudos, jų skyrimo ir išieškojimo tvarka. Žalos atlyginimas 
pažeidus konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus. Žalos, atsiradusios dėl draudžiamų susitarimų 
sudarymo, atlyginimas. Žalos, atsiradusios dėl ūkio subjekto piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, 
atlyginimas. Žalos, atsiradusios dėl neleistinos koncentracijos, atlyginimas. Ūkio subjektų civilinė 
atsakomybė už veiksmus, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams.  

 
49 tema. Bankroto teisės reguliavimo dalykas, šaltiniai, metodas, principai, subjektai, santykis su 

kitomis teisės šakomis. Fizinių asmenų bankrotas jo paskirtis, esmė, teisinis reglamentavimas. Įmonių 
bankrotas (teismo ir ne teismo tvarka) ir įmonių restruktūrizavimas: jų paskirtis, esmė, teisinis 
reglamentavimas, skirtumai.  

 
50 tema. Įmonių (juridinių asmenų) restruktūrizavimas. Įmonių restruktūrizavimo procesas. 

Siūlymo kelti restruktūrizavimo bylą pateikimas. Subjektai, turintys teisę pateikti pareiškimą teismui 
dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo įmonei. Pareiškimas teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos 
iškėlimo. Atsisakymo kelti restruktūrizavimo bylą pagrindai. Restruktūrizuojamos įmonės 
įsipareigojimų ir įsipareigojimų restruktūrizuojamai įmonei vykdymas, iškėlus restruktūrizavimo bylą. 
Įmonės restruktūrizavimo plano tvirtinimas. Įmonės valdymo organų teisės ir pareigos 
restruktūrizavimo procese. Atsakomybė už teismo patvirtinto įmonės restruktūrizavimo plano 
įgyvendinimą. Įmonės administratorius: teisės, pareigos, atsakomybė. Restruktūrizuojamos įmonės 
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kreditoriai. Kreditorių susirinkimo teisės. Sąlygos restruktūrizavimo bylai nutraukti ir bylos nutraukimo 
teisinės pasekmės. Įmonės restruktūrizavimo proceso pabaiga.  

 
51 tema.  Įmonių (juridinių asmenų) bankrotas. Subjektai, kurių atžvilgiu taikomos įmonių 

bankroto procedūros. Pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo pagrindai. Skolininko 
pripažinimas nemokiu. Įmonės ūkinės ir finansinės veiklos vertinimas bankroto atveju. Įmonės 
kreditorių sąvoka. Įmonių bankroto bylų žinybingumas ir teismingumas. Subjektai, turintys teisę 
pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Kreditoriaus (kreditorių) pareiškimo 
pateikimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo ypatumai. Pranešimas skolininkui apie galimą bankroto 
procedūros inicijavimą (išankstinė neteisminė ginčo dėl bankroto bylos iškėlimo sprendimo tvarka). 
Įmonės likvidatoriaus, įmonės vadovo, įmonės savininko (savininkų) pareiškimo teismui dėl bankroto 
bylos iškėlimo. Bankroto bylų teisminis nagrinėjimas: ieškovas ir atsakovas bankroto byloje (bankroto 
bylos iškėlimo ir bylos nagrinėjimo stadijoje). Galimi ir privalomi teismo veiksmai gavus pareiškimą 
kelti įmonei bankroto bylą. Įmonės turto įvertinimas (audito, ekspertizės įmonės nekilnojamojo ir kito 
turto vertei nustatyti paskyrimas). Įmonės nemokumas, įsipareigojimai, įmonės negalėjimas atsiskaityti 
su kreditoriumi. Procesinio sprendimo dėl bankroto bylos kėlimo priėmimo terminai. Atsisakymo kelti 
bankroto bylą pagrindai. Teismo veiksmai priėmus nutartį kelti bankroto bylą. Ieškinio užtikrinimo 
priemonių taikymas. Pavedimai ir pranešimai apie bankroto bylą. Teisinės pasekmės įsiteisėjus teismo 
nutarčiai iškelti bankroto bylą. Įmonės administratoriaus sąvoka. Administratoriaus kandidatūros 
pateikimas ir paskyrimas. Administratoriaus funkcijos, teisės ir pareigos, atsakomybė. Asmenys, 
negalintys būti paskirti įmonės administratoriumi. Administratoriaus pavadavimas. Administratoriaus 
atstatydinimas. Administratoriaus veiklos kontrolė. Administratoriaus skyrimo ypatumai komercinių 
bankų, draudimo įmonių bankroto bylose.  

 
52 tema. Skolininko, kreditorių ir trečiųjų asmenų interesų gynimas bankroto procedūros 

metu. Apribojimai disponuoti įmonės turtu, taikomi nuo bankroto bylos iškėlimo dienos. 
Administratoriaus teisė disponuoti bankrutuojančios įmonės turtu. Sandorių, sudarytų pažeidžiant 
nustatytus apribojimus disponuoti įmonės turtu, negaliojimas. Bylų, kuriose iki bankroto bylos 
iškėlimo pareikšti ieškiniai, perdavimas bankroto bylą iškėlusiam teismui. Bankrutuojančios įmonės 
skolų mokėjimo terminai. Bankrutuojančios įmonės įsipareigojimų ir įsipareigojimų tokiai įmonei 
vykdymas. Bankrutuojančios įmonės areštuoto turto perdavimas. Darbo sutarčių su bankrutuojančios 
įmonės darbuotojais nutraukimo pagrindai ir tvarka. Garantinio fondo paskirtis. Lėšų iš garantinio 
fondo skyrimo darbuotojų reikalavimams, susijusiems su darbo santykiais, tenkinti tvarka. Tyčinis 
įmonės bankrotas, jo samprata, teisinės pasekmės nustačius tyčinį bankrotą.  

 
53 tema.  Bankrutuojančios įmonės turto pardavimas ir kreditorių reikalavimų tenkinimo 

tvarka. Bankrutuojančios įmonės turto pardavimo tvarka. Nekilnojamojo ir įkeisto bankrutuojančios 
įmonės turto pardavimas ir iš jo gautų lėšų panaudojimas. Administratoriaus sudarytų įmonės 
nekilnojamojo turto perleidimo sandoriai. Neparduoto bei kreditoriams neperduoto turto panaudojimas. 
Įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrintų kreditorių reikalavimų tenkinimas. Pirmąja, antrąja ir trečiąja eile  

tenkinami įmonės kreditorių reikalavimai. Bankrutuojančios įmonės darbuotojų reikalavimų, 
kylančių iš darbo santykių, atlyginimo tvarka. Fizinių asmenų reikalavimų apmokėti už 
bankrutuojančių įmonių supirktą perdirbti žemės ūkio produkciją atlyginimo tvarka. Bankrutuojančios 
įmonės administravimo išlaidų padengimas.  

 
54 tema.  Vartojimo ir komercinės sutartys. Sutarčių grupavimas į vartojimo sutartis ir 

komercines sutartis pagal subjektą (sutarties šalis), sutarties tikslą ir sutarties dalyką, jų atskyrimas 
vienų nuo kitų ir nuo kitų civilinių sutarčių. Teismų praktika ir civilinės teisės doktrina apie sutarčių 
skirstymą ir vartojimo sutartis ir komercines sutartis, šio skirstymo praktinės pasekmės.  
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56 tema. Vartojimo sutartys, jų rūšys ir vartojimo sutarčių ypatumai. Vartojimo sutarties ir 

viešosios sutarties santykis. Standartinių sutarties sąlygų taikymas vartojimo sutartyse. Vartojimo 
sutartys dėl vertybinių popierių. Nesąžiningų vartojimo sutarčių sąlygų nustatymo padariniai.  

 
57 tema. Komercinės sutartys: rūšys ir teisinė charakteristika. Jų sudarymo, vykdymo ir 

nutraukimo bei atsiskaitymo pagal komercinius sandorius teisiniai pagrindai. Komercinių sutarčių 
rūšys. Komercinės sutartys pagal prigimtį: franšizė, faktoringas, krovinių ekspedicija, frachtavimas. 
Kitos komercinės sutartys, kurios sudaromos tarp verslininkų (komersantų), jų teisinė charakteristika.  

 
58 tema. Tarptautiniai komerciniai sandoriai (sutartys). Jungtinių Tautų konvencija dėl 

tarptautinio prekių pirkimo–pardavimo sutarčių; Prekių nomenklatūros ir muitų tarifų klasifikavimo 
konvencija („Briuselio nomenklatūros konvencija“); Harmonizuotos prekių aprašymo ir kodavimo 
sistemos tarptautinė konvencija ir kt. teisės aktai. UNIDROIT parengtų tarptautinių komercinių 
sutarčių teisės principai. ir jų taikymo praktika Lietuvoje.  

 
59 tema.. Komercinis atstovavimas: prekybos agentas, jo teisės ir pareigos, veiklos teisinis 

reguliavimas. Prokūra, jos samprata, išdavimas, forma ir pasibaigimas. Prokūristo teisės ir pareigos, jo 
parašas.  

 
60 tema. Komerciniai ginčai, jų rūšys. Susitarimai dėl komercinių ginčų sprendimo, jų 

sprendimo būdai. Arbitražai, jų teisinė prigimtis ir veiklos teisinis reguliavimas. Lex arbitri. 
Arbitražinis susitarimas. Arbitražo procesas, sprendimas, sprendimų ginčijimas ir vykdymas. Užsienio 
arbitražų sprendimų pripažinimas ir vykdymas.  

 
61 tema. Licencijuojamos veiklos rūšys ir institucijos, išduodančios licencijas (leidimus). 

Verslo ir komercinės veiklos licencijavimo įstatyminis reglamentavimas. Vyriausybės tvirtinamas 
licencijuojamos veiklos taisyklės. Licencijų išdavimas pagal licencijavimo taisykles, licencijavimo 
taisyklių turinys.  

 
62 tema. Verslo skatinimas ir plėtra. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programa. Valstybės 

paramos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams teikimas, šios paramos teikimo formos. Verslo 
inkubatoriai, jų funkcijos ir veiklos teisiniai pagrindai.  

 
63 tema. Verslo administracinė priežiūra. Verslą kontroliuojančios institucijos Lietuvoje: 

Lietuvos Respublikos Seimui atskaitingos institucijos, asocijuotos struktūros, ministerijos ir joms 
priklausančios institucijos, jų funkcijos, teisės ir įgaliojimai. Kitos Vyriausybei atskaitingos 
institucijos, jų veiklos teisiniai pagrindai. Administracinės naštos verslui mažinimo keliai ir būdai.  

 
64 tema. Kreditavimo ir tarpusavio atsiskaitymų teisinis reguliavimas. Verslo ir komercijos 

subjektų operacijų su pinigais teisinė analizė. Atsiskaitymų rūšys, priemonės ir tvarka. Kredito 
santykiai ir kredito rūšys. Kreditų iš bankų tvarka. Užstato ir hipotekos panaudojimas kredito 
santykiuose. Kreditų laidavimas ir draudimas. Kreditavimas prekėmis. Komercinis kreditavimas. 
Atsiskaitymas grynaisiais ir negrynais pinigais. Atsiskaitymai mokėjimo pavedimais. Atsiskaitymai 
akredityvais. Atšaukiamas ir neatšaukinamas akredityvas. Atsiskaitymai inkaso.  

 
65 tema. Verslo ir komercijos subjektų teisių apsauga ir gynimas. Verslo ir komercijos 

subjektų teisių apsaugos ir gynimo samprata. Verslo ir komercijos subjektų teisių apsaugos ir gynimo 
formos bei būdai. Verslo ir komercijos subjektų dalykinės reputacijos gynimas. Verslo ir komercijos 
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subjektų daiktinių teisių gynimas. Verslo ir komercijos subjektų intelektinės nuosavybės gynimas. 
Investuotojų teisių apsauga.  

 
66 tema. Verslo ir komercinės veiklos rezultatų kokybės užtikrinimas. Verslo ir komercinės 

veiklos rezultatų kokybės užtikrinimo būdai. Standartizacijos samprata ir paskirtis. Sertifikacijos 
samprata ir paskirtis. Sertifikacijos rūšys. Metrologijos vaidmuo užtikrinant verslo ir komercinės 
veiklos rezultatų kokybę.  

 
67 tema. Naujos verslo ir komercinės veiklos formos ir jų teisiniai pagrindai. Verslo plėtra 

frančizės ir „know how“ būdais. Elektroninės komercijos plėtros teisiniai pagrindai. Domain name 
teisinis reguliavimas.  

 
68 tema. Laisvųjų ekonominių zonų teisinis reguliavimas. Laisvosios ekonominės zonos 

samprata, jos steigimo ir valdymo teisiniai pagrindai. Pagrindiniai teisės aktai, reguliuojantys laisvųjų 
ekonominių zonų veiklą, jų charakteristika. Laisvosiose ekonominėse zonose veikiančių verslo 
subjektų teisės ir pareigos, jų veiklos skatinimo būdai.  

 
69 tema. Verslo ir komercinės veiklos subjektų užsienio ekonominės veiklos teisinis 

reguliavimas. Užsienio investicijų teisinis reguliavimas. Užsienio investicijų formos ir jų skatinimas. 
Investuotojų teisių garantijos. Investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos tarptautinės sutartys, jų 
vaidmuo. Investiciniai ginčai ir sprendimas.  

 
70 tema. Įmonių ir įmonių vadovų teisinė atsakomybė už ūkinės ir komercinės veiklos 

įstatymų pažeidimus. Civilinė atsakomybė. Administracinė atsakomybė už ūkininkavimo tvarkos 
pažeidimus. Baudžiamoji atsakomybė už nusikaltimus verslo ir komercijos sferoje. Verslo įmonių 
vadovų atsakomybė įmonei. Verslo įmonių vadovų civilinė atsakomybė tretiesiems asmenims.  

 
71 tema. Mokesčių administravimo pagrindai. Mokesčių administravimo samprata ir turinys. 

Mokesčių administratoriaus samprata, jo teisės ir pareigos. Mokesčius administruojančios institucijos, 
jų pareigūnų veiksmų įforminimas. Mokesčių mokėtojo samprata, jo teisės ir pareigos, teisių apsauga. 
Mokesčių mokėtojų apskaita. Informacijos apie mokesčių mokėtoją paslaptis. Tretieji asmenys ir jų 
pareigos. Pagalbos mokesčių mokėtojams teikimas - aptarnavimas, informavimas, konsultavimas, 
seminarų organizavimas. Mokestinės prievolės samprata. Mokestinės prievolės (mokesčio) 
apskaičiavimas ir perskaičiavimas, senatis. Mokesčio apskaičiavimas taikant turinio viršenybės prieš 
formą principą. Mokesčio apskaičiavimas pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą. Susitarimas dėl 
mokesčio dydžio. Mokestinės prievolės (mokesčio) deklaravimas. Mokestinės prievolės vykdymas. 
Mokestinės prievolės įvykdymo užtikrinimas. Mokestinės nepriemokos priverstinis išieškojimas. 
Mokesčių mokėtojų kontrolės formos. Mokestinis patikrinimas: sąvoka, rūšys, atlikimo tvarka, 
rezultatų įforminimas, pasekmės. Mokestinis tyrimas: sąvoka, turinys, atlikimo tvarka, rezultatų 
įforminimas, pasekmės.  

 
72 tema. Lietuvos Respublikos mokesčių sistema. Mokesčių, mokesčių sistemos samprata ir 

Lietuvos Respublikos valstybinė mokesčių sistema. Mokesčių funkcijos. Mokesčių rūšys. Mokesčių 
teisės dalykas, metodas, samprata. Mokesčių teisės vieta bendrojoje teisės sistemoje. Mokesčių teisės 
šaltiniai: samprata ir rūšys, specialieji šaltiniai. Apmokestinimo objektas ir mokesčio bazė. Mokesčio 
tarifas. Apmokestinimo metodai. Mokesčių lengvatos. Apmokestinimo principai. Pelno mokestis: 
objektas, mokėtojai, tarifai, mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo, deklaravimo tvarka bei terminai, 
lengvatos. Gyventojų pajamų mokestis: objektas, mokėtojai, tarifai, mokesčio apskaičiavimo, 
mokėjimo, deklaravimo tvarka bei terminai, lengvatos. Žemės mokestis: objektas, mokėtojai, tarifai, 
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mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo, deklaravimo tvarka bei terminai, lengvatos. Pridėtinės vertės 
mokestis: objektas, mokėtojai, tarifai, mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo, deklaravimo tvarka bei 
terminai, lengvatos. Akcizas: objektas, mokėtojai, tarifai, apskaičiavimo, mokėjimo, deklaravimo 
tvarka bei terminai, lengvatos. Muitai: objektas, mokėtojai, tarifai, apskaičiavimo, mokėjimo, 
deklaravimo tvarka bei terminai, lengvatos. Nekilnojamojo turto mokestis: objektas, mokėtojai, tarifai, 
apskaičiavimo, mokėjimo, deklaravimo tvarka bei terminai, lengvatos. Privalomojo sveikatos draudimo 
įmokos: objektas, mokėtojai, tarifai, mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo, deklaravimo tvarka bei 
terminai, lengvatos. Valstybinio socialinio draudimo įmokos: objektas, mokėtojai, tarifai, mokesčio 
apskaičiavimo, mokėjimo, deklaravimo tvarka bei terminai, lengvatos.  

 
73 tema. Atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus. Atsakomybės už mokesčių įstatymų 

pažeidimus sąvoka, rūšys, taikymo tvarka. Mokestinė, administracinė, baudžiamoji atsakomybė už 
mokesčių įstatymų pažeidimus, jų santykis. Asmenys, kurie atsako už mokesčių įstatymų pažeidimus. 
Atleidimo nuo baudų ir delspinigių tvarka. Patraukimo atsakomybėn už mokesčių įstatymų pažeidimus 
senaties terminai. Mokesčių mokėtojo teisės skųsti mokesčių administratoriaus veiksmus realizavimo 
būdai, tvarka ir terminai. Mokestinių ginčų samprata ir atribojimas nuo kitų ginčų su mokesčių 
administratoriumi. Ikiteisminė ir teisminė mokestinio ginčo nagrinėjimo procedūra. Įrodinėjimo 
pareiga ir įrodymai mokestiniuose ginčuose. Kitų ginčų (ne mokestinių) su mokesčių administratoriumi 
nagrinėjimo tvarka.  

 
 
X SKYRIUS. CIVILINIS PROCESAS. BENDROJI DALIS  
74 tema. Civilinio proceso teisės samprata, dalykas, metodas ir šaltiniai  
Civilinio proceso teisės ir civilinio proceso samprata. Civilinio proceso teisės dalykas ir metodas. 

Civilinio proceso teisės funkcijos ir uždaviniai. Civilinio proceso tikslai. Civilinio proceso teisės 
šaltiniai.  

 
75 tema. Civilinio proceso teisės principai  
Civilinio proceso teisės principų samprata ir sistema. Civilinio proceso teisės principų 

klasifikavimas. Civilinio proceso teisės principų reikšmė.  
Atskirų civilinio proceso teisės principų turinys ir jų tarpusavio ryšys.  
 
76 tema. Civiliniai procesiniai teisiniai santykiai ir jų subjektai. Teismas kaip privalomas 

civilinių procesinių teisinių santykių subjektas  
Civilinių procesinių teisinių santykių samprata ir bruožai. Civilinių procesinių teisinių santykių 

subjektai, jų klasifikavimas. Civilinis procesinis teisnumas ir veiksnumas. Proceso dalyviai : 
dalyvaujantys byloje asmenys, kiti proceso dalyviai. Teismas kaip privalomas civilinių procesinių 
teisinių santykių subjektas. Teismo sudėtis. Teisėjo ir kitų civilinio proceso dalyvių nušalinimo 
pagrindai ir tvarka.  

 
77 tema. Civilinio proceso šalys  
Civilinio proceso šalių samprata. Šalių procesinės teisės ir pareigos. Tinkama ir netinkama šalis. 

Netinkamos šalies pakeitimas tinkama. Procesinis bendrininkavimas. Procesinių teisių perėmimas.  
 
78 tema. Tretieji ir kiti asmenys civiliniame procese  
Tretieji asmenys civiliniame procese: samprata, požymiai, rūšys ir reikšmė. Trečiųjų asmenų 

procesinės teisės ir pareigos.  
 
79 tema. Atstovavimas civiliniame procese  
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Atstovavimo civiliniame procese samprata ir tikslai. Atstovavimo civiliniame procese ir 
materialiojoje teisėje skirtumai. Atstovavimo civiliniame procese rūšys. Asmenys, negalintys būti 
atstovais teisme. Advokato teisinė padėtis civiliniame procese, privalomas advokato dalyvavimas.  

 
80 tema. Civilinių bylų priskyrimas teismams ir teismingumas  
Civilinių bylų priskyrimo teismams samprata ir principai. Bylos, nagrinėtinos teisme. Teismų 

kompetencijos sąvoka ir rūšys. Civilinių bylų teismingumo samprata ir rūšys. Teismingumo taisyklių 
nesilaikymo procesiniai teisiniai padariniai. Civilinės bylos, teismo priimtos savo žinion, perdavimo 
kitam teismui tvarka. Ginčų dėl teismingumo neleistinumas. Teismingumo atribojimo tarp bendrosios 
kompetencijos teismų ir administracinių teismų klausimai. Teismingumo kolegija.  

 
81 tema. Procesiniai terminai. Teismo nuobaudos  
Procesinių terminų samprata ir reikšmė Proceso koncentruotumo ir procesinių terminų ryšys. 

Procesinių terminų rūšys. Procesinių terminų skaičiavimas. Procesinių terminų praleidimo teisinės 
pasekmės. Procesinio termino pratęsimas, sustabdymas, atnaujinimas.  

Teismo nuobaudos samprata, paskirtis, rūšys. Teismo nuobaudų skyrimo pagrindai ir tvarka. 
Teismo nuobaudų apskundimas.  

 
82 tema. Bylinėjimosi išlaidos. Užstatas  
Bylinėjimosi išlaidų samprata, reikšmė ir rūšys. Žyminio mokesčio samprata ir rūšys. Žyminio 

mokesčio dydis, ieškinio suma ir jos nustatymo tvarka. Atleidimas nuo žyminio mokesčio, žyminio 
mokesčio sumokėjimo atidėjimas ir žyminio mokesčio grąžinimas. Išlaidų, susijusių su bylos 
nagrinėjimu samprata ir rūšys. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas tarp šalių ir jų atlyginimas valstybei. 
Užstato samprata ir paskirtis.  

 
83 tema. Procesiniai dokumentai ir jų įteikimas  
Procesinių dokumentų samprata, reikšmė ir rūšys. Procesinių dokumentų forma, turinys, kalba ir 

skaičius. Procesinių dokumentų priedai. Procesinių dokumentų pateikimas teismui ir jų priėmimas. 
Procesinių dokumentų trūkumų ištaisymas. Procesinių dokumentų įteikimo samprata, įteikimo reikšmė, 
įteikimo būdai.  

 
84 tema. Ieškinys ir atsakovo gynimosi priemonės  
Ieškinio sąvoka. Ieškinių rūšys. Ieškinio forma ir turinys. Atsakovo interesų gynimo būdai: 

atsikirtimai į ieškinį ir priešieškinis.  
 
85 tema. Laikinosios apsaugos priemonės  
Laikinųjų apsaugos priemonių samprata, reikšmė ir rūšys. Laikinųjų apsaugos priemonių skyrimo 

sąlygos. Laikinųjų apsaugos priemonių galiojimas, pakeitimas ir panaikinimas. Teismo nutarčių dėl 
laikinųjų apsaugos priemonių įvykdymas ir apskundimas. Atsakomybė dėl laikinųjų apsaugos 
priemonių pažeidimo.  

 
86 tema. Įrodymai ir įrodinėjimas civiliniame procese  
Įrodinėjimo procesas. Įrodymų vertinimas. Įrodinėjimo našta ir jos paskirstymas. Atleidimas nuo 

įrodinėjimo. Įrodymų samprata. Atskiros įrodymų rūšys ir jų samprata. Įrodinėjimo ypatumai 
skirtingose civilinio proceso stadijose. Įrodinėjimo ypatumai atskirų kategorijų bylose. Įrodinėjimo 
ypatumai nagrinėjant bylas ypatingąja teisena.  

 
XI SKYRIUS. CIVILINIS PROCESAS. YPATINGOJI DALIS  
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87 tema. Civilinės bylos iškėlimas  
Teisės kreiptis į teismą prielaidos ir šios teisės tinkamo realizavimo sąlygos. Atsisakymas priimti 

ieškinį. Ieškinio trūkumų ištaisymas. Ieškinio priėmimas ir civilinės bylos iškėlimas. Civilinės bylos 
iškėlimo teisinės pasekmės.  

 
88 tema. Pasirengimas nagrinėti bylą teismo posėdyje  
Pasirengimo civilinės bylos nagrinėjimui teismo posėdyje stadijos tikslas ir reikšmė. Pasirengimo 

civilinės bylos nagrinėjimui teisme terminai. Teismo procesiniai veiksmai, atliekami rengiantis bylą 
nagrinėti teismo posėdyje. Atsiliepimas į ieškinį. Priešieškinis. Pasirengimo civilinės bylos 
nagrinėjimui būdai. Šalių taikinimo procedūra. Taikos sutartis  

 
89 tema. Civilinės bylos nagrinėjimas teismo posėdyje  
Teismo posėdžio sudedamosios dalys. Neatvykimo į teismo posėdį teisiniai padariniai. 

Vadovavimas procesui. Bylos sustabdymo samprata, rūšys, pagrindai, terminai ir teisinės pasekmės. 
Bylos nagrinėjimo atidėjimas. Pertrauka Bylos užbaigimas nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo 
esmės (civilinės bylos nutraukimas ir pareiškimo palikimas nenagrinėtu).  

 
90 tema. Pirmosios instancijos teismo sprendimai, nutartys ir rezoliucijos  
Pirmosios instancijos teismo sprendimo samprata, reikšmė ir požymiai. Pirmosios instancijos 

teismo sprendimo forma ir turinys. Reikalavimai, kuriuos turėtų atitikti teismo sprendimas. Pirmosios 
instancijos teismo sprendimo priėmimas ir paskelbimas. Pirmosios instancijos teismo sprendimų rūšys. 
Pirmosios instancijos teismo sprendimo trūkumų ištaisymas. Pirmosios instancijos teismo sprendimo 
išaiškinimas. Pirmosios instancijos teismo sprendimo įsiteisėjimas ir jo įsiteisėjimo teisinės pasekmės. 
Skubus teismo sprendimų vykdymas. Pirmos instancijos teismo nutarties samprata, rūšys, priėmimo 
tvarka, turinys, įsiteisėjimas ir jos įsiteisėjimo teisinės pasekmės. Teismo atskirosios nutartys. Teismo 
rezoliucijos  

 
91 tema. Neįsiteisėjusių teismo sprendimų ir nutarčių apskundimas (apeliacinis procesas)  
Apeliacinio proceso esmė ir reikšmė. Apeliacinių skundų nagrinėjimo forma. Apeliacinės 

instancijos teismo teisės. Teismo sudėtis bylas nagrinėjant apeliacine tvarka. Bendrieji apeliacijos 
principai. Apeliacinio skundo nagrinėjimo ribos. Absoliutūs sprendimo negaliojimo pagrindai  

 
92 tema. Įsiteisėjusių sprendimų ir nutarčių peržiūrėjimas kasacine tvarka  
Teismo sprendimų ir nutarčių peržiūrėjimo kasacine tvarka esmė ir reikšmė. Kasacijos skirtumai 

nuo apeliacijos. Kasacinio skundo turinys. Kasacinio skundo padavimo terminas ir tvarka. Bylos 
nagrinėjimo kasacinio teismo posėdyje formos. Bylos nagrinėjimo kasaciniame teisme ribos. Teismo 
sudėtis nagrinėjant bylas kasacine tvarka. Kasacinio teismo teisės.  

 
93 tema. Proceso atnaujinimas  
Proceso atnaujinimo samprata, reikšmė ir pagrindai. Prašymų dėl proceso atnaujinimo turinys, jų 

pateikimo terminai ir tvarka. Prašymų dėl proceso atnaujinimo nagrinėjimas. Teismo, nagrinėjančio 
prašymą dėl proceso atnaujinimo, teisės.  

 
94 tema. Atskirų kategorijų bylų nagrinėjimo ypatumai. Sumarinis procesas  
Bylų, kylančių iš šeimos teisinių santykių, nagrinėjimo ypatumai. Bylų, kylančių iš darbo teisinių 

santykių, nagrinėjimo ypatumai. Dokumentinis procesas.  
 
95 tema. Civilinių bylų nagrinėjimas ypatingosios teisenos tvarka  
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Ypatingosios teisenos esmė ir reikšmė. Bylų priskyrimo nagrinėti ypatingosios teisenos tvarka 
kriterijai. Pagrindiniai bylų nagrinėjimo ypatingosios teisenos tvarka principai ir procesiniai ypatumai. 
Ieškinio (ginčo) teisenos ir ypatingosios teisenos skirtumai.  

 
96 tema. Vykdymo procesas  
Vykdymo proceso teisinė prigimtis. Vykdomųjų dokumentų samprata. Vykdymo proceso dalyviai, 

jų procesinės teisės ir pareigos. Bendrosios vykdymo veiksmų atlikimo taisyklės. Išieškojimo iš 
skolininko turto bendrosios taisyklės. Nepiniginio pobūdžio teismo sprendimų vykdymo ypatumai. 
Išieškotojo, skolininko ir kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų gynimas vykdymo procese.  

 
97 tema. Tarptautinio civilinio proceso pagrindai  
Tarptautinio civilinio proceso samprata. Civilinė byla, turinti užsienio (tarptautinį) elementą. 

Užsienio valstybių teisės taikymas. Užsienio piliečių ir juridinių asmenų civilinės procesinės teisės ir 
pareigos. Teismingumo problema tarptautiniame civiliniame procese. Sutartinio teismingumo ypatumai 
tarptautiniame civiliniame procese. Imunitetai. Ieškiniai užsienio valstybėms. Laikinųjų apsaugos 
priemonių taikymas užsienio valstybėse. Įrodymų rinkimas užsienio valstybėse. Informacijos apie 
užsienio teisę gavimas ir teisinė pagalba tarptautiniame civiliniame procese. Užsienio teismų 
pavedimai. Užsienio teismų ir arbitražų sprendimų pripažinimas ir vykdymas Lietuvoje.  

 
Norminiai teisės aktai  
 
1. Lietuvos Respublikos Konstitucija // Valstybės žinios, 1992. Nr. 33-1014  
2. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas // Valstybės žinios, 2000, Nr.74. 
3. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas. // Valstybės žinios, 2002, Nr. 36-1340. 
4. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas // Valstybės žinios, 2002, Nr.64. 
5. Advokatų profesinės etikos kodeksas// http://www.advoco.lt/docs/norminiai/Etikos 

Kodeksas.doc. 
 

Įstatymai  
 
1. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas // Valstybės žinios, 2000, Nr.85-

2566.  
2. Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas // Valstybės žinios, 2004. Nr.50-1632. 
3. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas // Valstybės žinios, 2000, Nr.64; 2003, 

Nr.123. 
4. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas // Valstybės žinios, 2004, Nr.26-802. 
5. Lietuvos Respublikos antstolių įstatymas// Valstybės žinios, 2002, Nr.53-2042. 
6. Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas // Valstybės 

žinios, 2002, Nr.53-2043. 
7. Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas // Valstybės žinios, 2004, Nr.25. 
8. Lietuvos Respublikos audito įstatymas // Valstybės žinios, 1999, Nr.59. 
9. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas // Valstybės žinios, 2003, Nr. 

28-1125  
10. Lietuvos Respublikos bankų įstatymas // Valstybės žinios, 2004, Nr.54. 
11. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas // Valstybės žinios, 2001, Nr.99. 
12. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI–

1480. Valstybės žinios. 2011, Nr. 85-4126. 
13. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo 

įstatymas Nr.IX-743 // Valstybės žinios, 2002, Nr.36-1340.  
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14. Lietuvos Respublikos civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymas // Valstybės 
žinios, 2008, Nr. 87-3462 

15. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas // Valstybės žinios, 2002, Nr.64.  
16. Lietuvos Respublikos darbo tarybų įstatymas // Valstybės žinios, 2004, Nr.164. 
17. Lietuvos Respublikos dizaino įstatymas //  Valstybės žinios, 2002, Nr. 112-4980 
18. Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas // Valstybės žinios, 2003, Nr.94-4246. 
19. Lietuvos Respublikos Europos bendrovių įstatymas // Valstybės žinios, 2004, Nr.78. 
20. Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymas // Valstybės žinios, 2004, Nr.39. 
21. Lietuvos Respublikos Europos ekonominių interesų grupių įstatymas // Valstybės žinios, 2004, 

Nr.4. 
22. Lietuvos Respublikos Europos kooperatinių bendrovių įstatymas // Valstybės žinios, 2006-06-

30 Nr.73-2764. 
23. Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkos įstatymas // Valstybės žinios, 2007, Nr.17-

627. 
24. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymas // Valstybės žinios, 2012, Nr. 57. 
25. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas // Valstybės žinios, 2002, Nr.73. 
26. Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas // Valstybės 

žinios, 2002, Nr.65-2635. 
27. Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymas // Valstybės žinios, 2003. 
28. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas // Valstybės žinios, 2001, Nr.31. 
29. Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas // Valstybės žinios, 2001, 

Nr.99. 
30. Lietuvos Respublikos įmonių įstatymas. Valstybės žinios. 1990, Nr. 14-395. 34. 
31. Lietuvos Respublikos įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymas // Valstybės 

žinios, 2001, Nr.99. 
32. Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymas //Valstybės žinios, 2001, Nr.31. 
33. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos piniginių vienetų pavadinimo bei 

jų dydžių pakeitimo ir vartojimo įstatymuose ir kituose norminiuose aktuose“// Valstybės 
žinios, 1992, Nr.30- 917. 

34. Lietuvos Respublikos įstatymas Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos 
bendrovėse // Valstybės žinios, 2005, Nr.67. 

35. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymas // Valstybės žinios, 2001, Nr.55.  
36. Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymas // Valstybės žinios, 2012, Nr. 76-3932  
37. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas // Valstybės žinios, 2012, Nr. 42-2041   
6. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas // Valstybės žinios, 1993, Nr.6-120.  
7. Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymas // Valstybės žinios, 

1993, Nr.20. 
8. Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymas // Valstybės žinios, 1995, Nr.26. 
9. Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymas // Valstybės žinios, 1995, 

Nr.59. 
10. Lietuvos Respublikos laisvųjų sandėlių įstatymas // Valstybės žinios, 2000, Nr.86-2615. 
11. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas // Valstybės žinios, 1994, Nr.99; 2001, Nr.28. 
12. Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas // Valstybės žinios, 

2000, Nr.111-3574. 
13. Lietuvos Respublikos lito patikimumo įstatymas // Valstybės žinios, 1994, Nr.24-378. 
14. Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymas // Valstybės žinios: 2012-07-14 Nr.83-4333. 
38. Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas // Valstybės žinios, 2006-07-14, Nr. 77-2966  
15. Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo 

prevencijos įstatymas // Valstybės žinios, 2003, Nr. 123-5571; 2004, Nr. 116-4335. 
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16. Lietuvos Respublikos muitinės įstatymas // Valstybės žinios, 2004, Nr.73-2517. 
17. Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymas // Valstybės žinios, 2004, Nr.4-

26. Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio 
mokėjimo įstatymas // Valstybės žinios, 2003, Nr.114-5116; 1996, Nr.55-1287; 1996, Nr.99; 
2002, Nr.123-5512; 2002, Nr.123-5511. 

18. Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo 
įstatymas // Valstybės žinios, 2003, Nr.114-5114. 

39. Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas // 
Valstybės žinios, 2008, Nr. 6-212 

40. Lietuvos Respublikos notariato įstatymas // Valstybės žinios, 1992, Nr. 28-810. 
41. Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymas // Valstybės žinios, 

1999, Nr.55-1765; 2003, Nr.75-3473. 
42. Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymas // Valstybės žinios, 2009-12-28, Nr. 153-6901  
43. Lietuvos Respublikos patentų įstatymas // Valstybės žinios, 2011, Nr. 4-127 
44. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas // Valstybės žinios, 2001, Nr.110. 
45. Lietuvos Respublikos pensijų fondų įstatymas // Valstybės žinios, 2003, Nr.75-3473.  
46. Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymas // Valstybės žinios, 2003, Nr.75-3472. 
47. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms 

(vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymas // Valstybės žinios, 2003, Nr.73-3352.  
48. Lietuvos Respublikos pinigų išleidimo įstatymas // Valstybės žinios, 1991, Nr.33-896. 
49. Lietuvos Respublikos pinigų įstatymas // Valstybės žinios, 1993, Nr.27-623.  
50. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas //  Valstybės žinios, 2000, Nr. 92-2844 
51. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas // Valstybės žinios, 2002, Nr.35-

1271;Nr.48. 
52. Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymas // Valstybės žinios, 1991, Nr.34. 
53. Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymas // Valstybės žinios, 2003, Nr.42-1919. 
54. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas // Valstybės žinios, 2013, Nr. 57-2854  
55. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas // Valstybės žinios, 1998-

12-11 Nr.109-2993. 
56. Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymas // Valstybės žinios, 2004, Nr.96. 
57. Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymas // Valstybės žinios, 2007-04-05, Nr. 39-1435 
58. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas // Valstybės žinios, 2002, Nr.123-5512.  
59. Lietuvos Respublikos teismo antstolių įstatymo įgyvendinimo įstatymas // Valstybės žinios, 

2000, Nr.92-2847. 
60. Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymas // Valstybės žinios, 2002, 112-4969. 
61. Lietuvos Respublikos teismų įstatymas, 2002 m. sausio 24 d. įstatymo Nr.IX-732 redakcija // 

Valstybės žinios, 2002, Nr.17-649. 
62. Lietuvos Respublikos teismų įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo 

įstatymas (Valstybės žinios, 2002, Nr.31-1131). 
63. Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymas // Valstybės žinios, 1999, Nr.43. 
64. Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas // Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 

Tarybos ir Vyriausybės žinios, 1990, Nr.31. 
65. Lietuvos Respublikos užsienio valiutos Lietuvos Respublikoje įstatymas // Valstybės žinios, 

1993, Nr.28-640. 
66. Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas // Valstybės žinios, 

2000. Nr. 30-827. 
19. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymas // Valstybės 

žinios, 1997, Nr.107-2688. 
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67. Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymas // Valstybės žinios, 1996, Nr. 86-2043; 
2004, Nr. 124-4488 

68. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymas // 
Valstybės žinios, 2001, Nr.91-3190. 

69. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas // Valstybės žinios, 2004, 
Nr.171-6295.  

70. Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas // Valstybės žinios, 
2005, Nr.71-2555. 

71. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas // Valstybės žinios, 2007, Nr. 12-488 
72. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymas Valstybės žinios, 2000, Nr. 85-2581. 
73. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymas // Valstybės žinios, 2007, Nr.17-626. 
74. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas // Valstybės žinios, 2006, Nr. 77-

2975  
75. Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymas // Lietuvos Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios, 1991, Nr.13. 
 
 

Lietuvos Respublikos poįstatyminiai aktai  
 
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 69 „Dėl advokato 

ir advokato padėjėjo, teikiančių valstybinę teisinę pagalbą, darbo apmokėjimo dydžių ir 
tvarkos patvirtinimo bei sutikimo vykdyti viešąjį pirkimą iš vienintelio šaltinio“ // Valstybės 
žinios, 2001. Nr. 8 – 231. 

2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 432 „Dėl 
sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2003, Nr. 3-82.  
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